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13.8.2019

NÄYTTEILLEASETTAJAINFO 1
HANAA EXPO 30.11.2019
Arvoisa näytteilleasettaja,
Olemme koonneet tähän Näytteilleasettajainfo 1:seen ajankohtaista tietoa Hanaa Expon
näytteilleasettajille. Toimitamme lisäinfoa tapahtumasta syksyn aikana.
Tapahtuman pääasiallisena tietokanavana toimivat nettisivumme: expo.hanaa.fi. Niitä kannattaa
seurata, sillä sinne päivitetään tietoa ja ajankohtaisia asioita.
Tapahtuman aukioloaika ja paikka
Lauantaina 30.11. klo 9.00-17.00
Lahden Urheilu- ja messukeskus
Salpausselänkatu 7
15110 Lahti
Rakennus- ja purkuajat
Osastojen rakentamisaika on perjantaina 29.11. klo 10-20. Kaikki rakentaminen osastoilla on oltava
valmiina klo 20 mennessä.
Lauantaina näytteilleasettajat pääsevät sisään klo 7.30 alkaen. Huomioikaa, että lauantaina sisään
tullaan normaalista kulkuovesta, joten isojen tavaroiden sisään tuominen ei ole mahdollista.
Osastojen purkaminen tapahtuu lauantaina 30.11. klo 17-20. Osastoja ei saa alkaa purkaa ennen
tapahtuman sulkeutumista klo 17.00. Hallien tulee olla tyhjiä lauantaina klo 20.00.
Osastorakenteet ja palvelut tapahtuman aikana
Osastolla käytettävien rakenteiden tulee olla tukevia ja turvallisesti toteutettuja. Järjestäjä varaa
itselleen oikeuden poistattaa rakenteita, joiden se katsoo aiheuttavan vaaraa tai haittaa.
Valaistus ja sähkö
Tapahtuman aikana hallissa on täysi valaistus päällä. Näin ollen osastokohtaista lisävalaistusta ei
välttämättä tarvitse.
Osastolla tarvittavat sähköt tulee tilata Lahden Messuilta. Yhteystiedot alla.
Lahden Messujen palvelut
Lahden Messuilta on mahdollista vuokrata messurakenteita, osastomattoja ja kalusteita, sekä
sähköliittymiä.
Lisätiedot:
Jyri Behm
GSM 040 504 2172
e-mail: jyri.behm@kokolahti.fi
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Pääsyliput
14 € / kpl (sis. alv 10 %)
Alle 10-vuotiaat pääsevät tapahtumaan veloituksetta aikuisen seurassa
Näytteilleasettajien kulku- ja pysäköintiluvat
Näytteilleasettajille toimitetaan rannekkeet, jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn niin perjantain
rakennuspäivänä kuin lauantain tapahtumapäivänä. Näytteilleasettajan pysäköintilupa oikeuttaa
veloituksettomaan pysäköintiin ennalta määrätyllä alueella. Rannekkeita ja pysäköintilupia lähetämme
näytteilleasettajille osastoruutujen määrän mukaan seuraavasti:
Osastoruudut 9 m2 (3x3m): 1 ranneke/ruutu ja 1 pysäköintilupa
Osastoruudut 36 m2 (6x6m): 3 ranneketta/ruutu ja 1 pysäköintilupa/ruutu
Osasto 20 m2 (5x4m): 2 ranneketta ja 1 pysäköintilupa
Mikäli tarvitsette lisää näytteilleasettajarannekkeita voi niitä tilata 1.11.2019 mennessä hintaan 14 € /
kpl. Tilaukset sähköpostilla: reeta.hamalainen@hanaa.fi. Mainitse tilatessasi osaston nimi.
Näytteilleasettajarannekkeiden lisäksi on käytössä rakentajakortit, jotka ovat voimassa rakennus- ja
purkuaikana. Näitä voitte antaa sellaisille osaston rakentajille/purkajille, jotka eivät tule tapahtumaan
sen aukioloaikana.
Kutsuvieraskortit
Näytteilleasettajilla on mahdollisuus tilata kutsukortteja, joilla voi kutsua messuille asiakkaita,
yhteistyökumppaneita, tiimiläisiä, talkooväkeä, jne. Palautuneista kutsuvieraskorteista laskutetaan
messujen jälkeen 14 €/kpl. Huomioikaa siis, että käyttämättömiä kutsuja ei laskuteta.
Ennen 1.11.2019 tilatut kutsukortit lähetetään viikolla 46. Tämän jälkeen tilatut kutsukortit ovat
noudettavissa Lahdesta messutoimistosta rakennuspäivänä 29.11.
Tilaukset sähköpostilla: reeta.hamalainen@hanaa.fi. Mainitse tilatessasi osaston nimi.
Materiaalien toimitus
Osastokohtaiset näytteilleasettajarannekkeet, rakentajakortit ja tilatut kutsukortit lähetetään postitse
osastovarauksessa ilmoitettuun osoitteeseen viikolla 46.
Autourheilukauden päätösbileet
Hanaa-lehti järjestää Hanaa Expon kanssa samana iltana autourheilukauden päätösbileet Möysän
Musiikkiklubilla Lahdessa kello 20:00 alkaen. Tiedossa on livemusiikkia, palkitsemisia ja soran
lennätystä muiden autourheilijoiden kanssa. Illan musiikkitarjonnasta vastaa Konsta Hietanen bändi.
Bileisiin on omat liput, jotka maksavat ennakkoon ostettuna 14 € ja ovelta 16 €. Liput myy Tiketti.fi.
Lisätiedot
Tapahtumakoordinaattori: näytteilleasettajayhteydet
Reeta Hämäläinen, 040 847 8911, reeta.hamalainen@hanaa.fi
Myynti ja kaupalliset yhteydet:
Risto Laine, 0400 969 550, risto.laine@hanaa.fi
Jorma Mikkola, 0500 490 812, jorma.mikkola@hanaa.fi
Petri Niemenmaa, 0400 425 063, petri.niemenmaa@hanaa.fi
Messurakenteet ja palvelut:
Lahden Messut
Jyri Behm, 040 504 2172, jyri.behm@kokolahti.fi
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